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พระสมบูรณแบบ 

พระเราที่จะเปนพระสมบูรณแบบขึ้นอยูกับพระวินัย เปนหลักประกันพระในขั้น
แหงความเปนพระทั่ว ๆ ไปตามหลักนิยมของพุทธศาสนา การประพฤติทางกาย ทาง
วาจา มีใจเปนธรรมนํามารับผิดชอบการเคลื่อนไหวของกายวาจา อยูดวยความ
ระมัดระวังเสมอ นี่คือพระที่ชอบธรรมตามหลักของศาสดาที่สอนไว นี่เปนขั้นหนึ่งแหง
ความสมบูรณของพระ เจาของก็มีความอบอุน คนอื่นมองเห็นก็นาเคารพเลื่อมใส 

ขั้นที่สองก็คือธรรม เจริญธรรมขึ้นภายในใจ มีสมถธรรมหรือสมาธิธรรมเปนขั้น ๆ ดวย
ความพากเพียร และปญญาธรรม ถึงวิมุตติหลุดพนเรียกวาวิมุตติธรรม ทรงไวซึ่งธรรม
ซึ่งวินัยโดยสมบูรณในหลักธรรมชาติของพระ นี้เปนพระสมบูรณแบบ เปนพระที่ควร
อยางยิ่งตอความเปนสรณะของโลกได ดังพระในครั้งพุทธกาลที่ทานไดเปนสรณะของ
โลกเรื่อยมา 

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ก็คือพระพุทธเจาเปนผูบรรลุวิสุทธิธรรมอันล้ําเลิศ ดวยการ
ประพฤติปฏิบัติชอบยิ่งของพระองคเอง ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ พระธรรมอันประเสริฐเลิศ
เลอยิ่งกวาสิ่งอื่นใดในโลก ไดปรากฏขึ้นในพระทัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของ
พระองค สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ไดเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมที่พระองคทรง
สอนแลว นําไปประพฤติปฏิบัติดวยความเอาจริงเอาจัง เนื่องมาจากความเชื่ออยางถึง
ใจ การทําทุกสิ่งทุกอยางยอมถึงใจ เมื่อถึงใจแลวก็ถึงทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยูภายในจิตใจของ
ตนมาดั้งเดิม ทั้งสิ่งที่ดีซึ่งควรจะเกิดขึ้นได เพราะความถึงใจในความเชื่อเหตุผลดีชั่วนั้น 
แลวประพฤติปฏิบัติดวยความถึงใจ สุดทายก็ปรากฏเปน สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิขึ้นมา
อยางเต็มดวง นี่คือหลักแหงความสมบูรณของผูปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระ
พุทธเจาจริง ๆ 



เพราะฉะนั้นศาสนธรรมจึงไมใชเปนเครื่องประกาศอยูธรรมดา โดยหาตัวจริงไมได ธรรม
ที่ประกาศออกมาแตละแงละกระทงของศาสนธรรมนั้นออกมาจากความจริง และพรอม
ที่จะแสดงความจริงใหแกผูปฏิบัติตามขั้นตามภูมิของตนอยูทุกระยะกาล จึงเรียกวาอ
กาลิโก ธรรมไมมีกาลไมมีเวลา ใหผลไดทุกเมื่อจากการกระทําของผูไมเลือกกาล เครื่อง
หลอหลอมพระเราใหสมบูรณแบบ หรือใหมนุษยสมบูรณแบบก็ไมมีสิ่งใดนอกเหนือไป
จากธรรม สิ่งใดงามก็ตามไมซาบซึ้งไมถึงใจ ไมแนใจ ไมตายใจ ไมอบอุนใจ ยิ่งกวา
ธรรม ธรรมจึงเลิศ ธรรมจึงประเสริฐกวาความดีอ่ืนใดทั้งสิ้น 

การกลาวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผูรับทราบในธรรมทั้งหลายเหลานั้น ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากการคนควาการประพฤติปฏิบัติ จนเห็นผลเปนที่พึงพอใจแลว เปนผูไม
สะทกสะทาน เปนผูอาจหาญโดยหลักธรรมชาติเหมือนกันหมดในความจริงทั้งหลาย 
ไมมีสะทกสะทาน เพราะอยูในใจนั้นหมดแลว ถาเปนสินคาก็ออกโชวไดโดยไมเกรงกลัว
วาสินคาใดจะมาเปนคูแขงได มีแตชนะดะไปเลย 

นี่พวกเราทั้งหลายเปนพระและเปนนักปฏิบัติ ใหพยายามสั่งสมคุณสมบัติที่กลาวมานี้
ใหเต็มหัวใจเถิด ดวยความเพียรทุกแงทุกมุมอยาลดละทอถอย เพราะสิ่งที่แทรกเขาไป
ทําลายธรรมที่เราตองการนั้นมันมีอยูรอบหัวใจ ใหพึงใชสติปญญา พินิจพิจารณาสิ่ง
สอดแทรกเพื่อทําลายเหลานี้ ตามหลักสากลแหงธรรมทานเรียกวากิเลส ๆ สิ่งเหลานี้
แหละคือตัวขาศึก มีทั้งสวนใหญสวนยอย ถาเปนตนไมก็มีทั้งรากแกวรากฝอยนับไม
ถวน ถาเปนขาศึกก็มีทุกระยะทุกขณะของจิตที่คิดออก ถาไมมีสติคอยกํากับ ไมมี
ปญญาคอยพินิจพิจารณาความคิดความปรุงที่ออกมานั้น ลวนแลวแตออกมาจากราก
ฐานแหงความต่ําทราม รากฐานแหงความเปนขาศึกของธรรมทั้งนั้น 

ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติไมคอยจะไดปรากฏผลแมขั้นหยาบหรือขั้นต่ํา เพียงขั้นแหงความสงบ
ใจของตนไดบางตามกาลตามเวลา ก็เพราะความรูเทาทันของเรา ไมทันกลมายาของสิ่ง
ที่รบกวนจิตใจใหหาความสงบไมได เรานั่งสมาธิภาวนาอยูดวยเจตนาของเราเพื่อความ
สงบใจ แมขณะนั้นใจยังสงบไมได เพราะอะไรจึงสงบไมได เพราะกําลังของสิ่งทําลาย
ความสงบนั้นมันเปนพื้นฐาน ตั้งรากฐานอยูภายในจิตใจกอนการบําเพ็ญธรรมเราอยู
แลว 



เพราะฉะนั้นการหยั่งสติ หยั่งความเพียร ปญญาลงไปเพื่อความเปนธรรม มีสมถธรรม
เปนตน ใหปรากฏขึ้นบางจึงไมคอยปรากฏ เพราะสิ่งที่เปนภัยตอความสงบนี้มีจํานวน
มาก มีกําลังมาก คอยกีดคอยขวางแลวคอยฉุดคอยลากจิตที่มันถือวาเปนสมบัติของ
มัน ใหเปนไปตามอํานาจของมันเสียจนได โดยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเปนเรื่องของมันทั้ง
นั้น เร่ืองของธรรมเลยไมมีในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กําลังทําอยูนั้น กลาย
เปนเรื่องของกิเลสทํางานเสียทั้งสิ้น แลวความสงบมันก็มีไมได นี่ใหพากันจดจําใหถึงใจ 

วิธีการปฏิบัติระหวางธรรมกับกิเลสที่ตอสูกันนั้นเปนอยูที่ใจของผูปฏิบัติ ผูที่เคยปฏิบัติ
มาแลว ผูที่เคยตอสูกันมาแลวอยางโชกโชน ทั้งแพทั้งชนะ ทั้งทุกขทรมานทุกดานทุก
ทาง เพราะการตอสูกับสิ่งเลวรายทั้งหลายเหลานี้ ทานไดผานมาเสียจนช่ําชอง ลมลุก
คลุกคลานก็ไมทราบวากี่ตลบกี่พลิกกี่คร้ังกี่หนซึ่งเปนบทเรียนทั้งนั้นที่ผานมาแลว แพสิ่ง
ที่ต่ําในเบื้องตนมีแตแพอยูเร่ือย ๆ อยางนั้น หาความพอจะชนะบางเล็ก ๆ นอย ๆ พอให
ใจไดรับความสงบนี้ไมคอยมี 

ฉะนั้นจึงพูดกันติดปาก โดยไมเห็นโทษแหงสิ่งที่เปนโทษซึ่งปรากฏอยูภายในจิตใจนั้น
วา การทําสมาธิภาวนาจิตไมรวมจิตไมสงบ นั่งเทาไรมันก็ไมสงบอยางนี้เปนตน มีอยู
ทั่ว ๆ ไปในวงนักภาวนาไมวาพระและฆราวาส แตพอแยมออกมาเทานั้นถาเปนผูที่เคย
ผานเปนผูเคยปฏิบัติตอจิตตภาวนา ที่เรียกวาการตอสูกับขาศึกเปนขั้น ๆ ตอน ๆ รูไป
แลว ผานไปแลว จะตองทราบทันที วานี่คือพูดออกมาตามเรื่องความโงของตัวเองที่ไม
ทันเลหเหลี่ยมของกิเลสทั้งมวล ไมใชเพราะอะไร 

เพราะสติปญญาของเรายังไมมีกําลัง และยังไมทราบดวยวาสติเปนอยางไร ปญญา
เปนอยางไร จึงไมอาจจะทราบวาสิ่งที่เปนขาศึกตอความสงบนั้นคืออะไร จึงเหมาเอาทั้ง
ตัวเลยวาวันนี้จิตไมสงบไมทราบเปนยังไง นั่งภาวนาเทาไรยิ่งยุงไปหมด อยูเฉย ๆ ไม
เห็นยุงเหมือนนั่งภาวนา พอนั่งภาวนาเขาเทานั้นเหมือนกับสรางความยุงเหยิงวุนวาย
ใหแกตัวเอง 

ความจริงนี้ก็มีแงอันหนึ่งถาเราใชความพิจารณาก็พอทราบได ขณะที่เราไมไดนั่ง
ภาวนาเราวาเราไมยุง นั่นมันยุงเสียจนไมมีสติสตังพอที่จะจับยึดเอาแงใดตอนใดของสิ่ง



ที่มาทําลายตนเองใหเกิดความวุนวาย เกินกวาสติปญญาของเราจะทราบได จึงไม
ทราบไดวาวุนมากนอยเพียงไร ยุงมากนอยเพียงไรในขณะที่อยูธรรมดา แตพอเริ่มทํา
สมาธิภาวนา เพราะเปนกาลที่เร่ิมตั้งใจเริ่มระมัดระวังจิต ก็ไดทราบวาจิตมันวุน เพราะ
แตกอนไมไดสนใจไมไดจดจอก็ไมทราบ นี่มันมีเงื่อนที่จะใหทราบกันอยูในวงความเพียร 

แมสติจะมีนอยก็ยังพอทราบไดวา จิตนี้วุนวายและวุนวายยิ่งกวาเวลาธรรมดาเสียอีก 
เวลาธรรมดาก็คนไมมีสติ เหมือนอยางคนไขที่หมดสติภายในตัวแลว จะไปรูทุกขเวทนา
ไดยังไง มีแตละเมอเพอฝนไปตาง ๆ นานา ทุกขเวทนาหนักเบามากนอยเพียงไร ไมมี
สติรับทราบไดเลย ไมเปนตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจเปลา ๆ จิตที่ไมมีธรรม
เขาเปนเครื่องวัดเครื่องตวง มีสติธรรม ปญญาธรรมเปนตน วัดตวงดูความฟุงซานวุน
วายของตนเองในเวลาปกติธรรมดา และเวลาทําสมาธิภาวนา เราก็ไมมีทางรูไดเชน
เดียวกับคนไขหนักไมมีสติอยูกับตัวนั่นแล นี่ขั้นเริ่มแรกเปนอยางนั้น 

แตพอไดพยายามตั้ง พยายามตอสู พยายามหักหามความคิดความปรุง ซึ่งผลักดันออก
มาจากเจาอํานาจ คืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา นี่ละสังขารประเภทนี้แหละรอยทั้งรอย
ออกมาจากอวิชชาทั้งนั้น ทานจึงวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารประเภทนี้เปน
สังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยแท คือเปนเครื่องมือของสมุทัยไดแกอวิชชา พอ
แสดงออกมาเปนความคิดความปรุง ก็เปนลวดลายของกิเลสไปเสียทั้งนั้น ไมวาจะได
ยินไดเห็นไดฟงสิ่งใด ไดเห็นไดยินไดฟงไดสัมผัสลงไปเพื่อเร่ืองของสมุทัยนี้ทั้งมวล แลว
เราจะหาความสงบรมเย็นมาจากไหน เมื่อความกระเพื่อมออกมามันเปนเรื่องของกิเลส
ทํางานเสียทั้งมวล ไมใชเร่ืองของธรรมทํางานเลย จะเห็นผลไดอยางไร นี่ตอนหนึ่ง 

ตอนตอสูกันระงับไมใหคิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิต ใหคิดดวย
ความตั้งใจ ใหคิดดวยความเปนธรรม เชน ทานสั่งทานสอนใหนําคําบริกรรมบทใดก็
ตามที่เหมาะกับจริตของตนและถนัดกับใจเขามาบริกรรม การบริกรรมนั้นก็คือความคิด
ความปรุงประเภทหนึ่ง แตความคิดความปรุงประเภทนี้ทานเรียกวามรรค เพราะธรรม
เปนผูบงการใหคิดใหปรุง บังคับจิตที่จะคิดนอกลูนอกทางไปตามเรื่องของสมุทัย ให
กลายเปนความคิดเปนมรรคเพื่อความสงบใจ เชน พุทโธ ๆ หรือการกําหนดจดจออยูกับ
ลมหายใจที่ผานเขาผานออก ดวยความมีสติ นี่ก็เปนการหักหามความคิดที่เคยเดินไป



ตามแถววัฏจักรวัฏวน ใหเดินตามทางของธรรมที่เรียกวามรรค คําวาสังขารจึงแยกกัน
ไดอยางนี้ 

สังขารฝายสมุทัยนั้นคิดขึ้นมาโดยลําพังตนเองเปนอัตโนมัติ เพราะอํานาจของอวิชชา
เปนผูมีกําลังกลาสั่งงานออกมา สังขารที่คิดขึ้นดวยความเปนธรรม ไดแกความคิด
ความปรุง เปลี่ยนจากความคิดที่เปนสมุทัยใหมาเปนความคิดในทางธรรม เชน พุทโธ ๆ 
หรือธรรมบทใดก็ตาม มีความรูกํากับอยูกับคําบริกรรมนั้น สติกํากับอยูกับนั้น รูสัมผัส
สัมพันธกันอยูกับคําบริกรรมนั้น นี่เรียกวาสังขารเหมือนกัน แตเปนสังขารของฝายมรรค
เปนผูพาใหทํางาน สติเปนผูควบคุมความคิดความปรุงอันนี้ 

อยางนอยใหมีสติกอน ปญญาคอยพูดกันทีหลัง เมื่อไดใชความพยายามอยูอยางนี้
เร่ือย ๆ ความคิดความปรุงที่เปนฝายสมุทัย ก็ไมมีทางที่จะแสดงตัวออกมาได เพราะจิต
นี้ถูกบังคับใหทํางานในดานของธรรมะ ไมไดถูกบังคับใหทํางานในดานสมุทัยเหมือน
ปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทํางานอยูแลว ดวยอํานาจของอวิชชาเปนตนเหตุ จิตยอมได
รับความสงบ นี่ละชนะกันที่ตรงนี้ 

ถามันจะปรุงจะแตงออกไป ก็ขยับความคิดความปรุงที่เปนดานอรรถธรรมคือคํา
บริกรรมนั้น ใหถี่ยิบเขาไป จนไมมีชองทางความคิดฝายต่ําที่จะแทรกเขามา และมาฉุด
ลากจิตออกไปสูภาพแหงความคิดปรุงออกมานั้น ใหหลงเชื่อใหหลงเพลินไปตามความ
คิดนั้น ๆ ความปรุงนั้น ๆ จิตก็สงบตัวได เมื่อจิตสงบตัวไดเร่ืองความสุขเมื่อไมมีอะไร
กวนแลว ทําไมจะไมสงบไมเย็น 

เทาที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไมได ก็เพราะถูกยุแหยกอกวนอยูโดย
หลักธรรมชาติของมัน ดวยอํานาจของสมุทัยพาใหเปนไปโดยอัตโนมัตินั่นเอง 

การฝกจิตจึงเปนเรื่องลําบาก เพราะขาศึกที่มีอยูภายในที่คอยกีดคอยกัน คอยทําลาย
ธรรมนั้นมีอยูมากเกินกวาที่จะคิดจะคาดจะหมาย นอกจากจะกลายไปเปนเครื่องมือ
ของมันอยูทุกระยะเวลาที่คิดที่ปรุงเทานั้น สําหรับผูที่ยังไมมีสติปญญาพอจะตอสูมันได 
ตองยอมรับเปนทาสของมันไปกอน ทีนี้เมื่อพยายามทําดวยความตั้งอกตั้งใจ มีวันหนึ่ง
จนไดที่จะเห็นไดอยางชัด ๆ วาจิตนี้ไดสงบตัวลงไป จนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุก



อยางความปรุงความแตง แมที่สุดกับขันธก็เห็นไดชัดวาไมสืบตอกันเลย เหลือแตความ
รูลวน ๆ 

คําวาไมสืบตอกันเลยในขณะนั้น ไดแกขันธก็สงบตัว จิตก็สงบตัว ไมเกี่ยวของพัวพันกัน 
นี่หมายถึงขั้นสมาธิเทานั้น ไมไดหมายถึงขั้นวิมุตติหลุดพน คําวาขาดจากกันนั้นเปนข
ณิกะ ชั่วขณะ ก็เห็นไดชัด เพราะอํานาจแหงการฝกฝน อํานาจแหงการตอสู อํานาจ
แหงการตัดฟนสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทําใหเกิดความยุงเหยิงวุนวาย ขาดออกไปโดยลําดับ ๆ 
ดวยวิริยธรรมของเรา กํากับหรือแนบสนิทอยูกับคําบริกรรม หรือกับอานาปานสติ
เปนตน 

นี่ละการฝกฝนจิตที่วายาก ไมใชอะไรพาใหยากใหฟงใหถึงใจ ที่พาใหลําบากในการ
ประกอบความเพียร ไมวาจะเปนอิริยาบถนั่ง อิริยาบถเดิน อิริยาบถยืน อิริยาบถนอน 
เพื่อความเพียร ไมใชนอนเพื่อหลับ มันเปนการตอสูกับสิ่งที่เคยมีอํานาจครองหัวใจมา
นานทั้งนั้น แลวจะไมยากไมลําบากไดอยางไร ตองยากตองลําบาก การยากการลําบาก
ในความพากเพียร ที่จะแกที่จะถอดถอนตนเองใหหลุดพน สิ่งที่เปนทุกขใหทรมานอัน
หาประมาณไมได ไมมีตนสายปลายเหตุอันใดนั้นยิ่งมีน้ําหนัก ความทุกขประเภทนั้นยิ่ง
มีน้ําหนัก ยิ่งรายยิ่งกวาความทุกขเพราะการประกอบความเพียรเพื่อถอนสิ่งเหลานั้น
เปนไหน ๆ 

ดวยเหตุนี้เราจึงไมควรจะไปคิดเห็นการประกอบความเพียรวาเปนความลําบากลําบน
แลวทอถอยออนใจ อันเปนเรื่องของฝายต่ําแทรกเขามาเกลี้ยกลอมจิตใจใหลดละความ
พากเพียร แลวกลับไปเปนบริวารของมันอยางสนิทที่เจาตัวไมรู นี่ละความแหลมคมของ
สิ่งต่ํา ความละเอียดลออของสิ่งต่ํา ความเกลี้ยกลอมของฝายต่ํา มันเกลี้ยกลอมจิตอยู
ตลอดเวลา จึงตองอาศัยความระมัดระวัง อาศัยสติปญญา มีทาทางแหงการตอสูอยู
เสมอไมวาอิริยาบถใด นี่คือผูที่จะร้ือถอนตนออกจากทุกขใหเห็นประจักษใจ ตอง
ดําเนินดวยวิธีการอยางนี้ทั้งนั้น 

ไมวาปจจุบันนี้ไมวาสมัยใด คร้ังพุทธกาล กิเลสทุกประเภทตองเหนียวแนนมั่นคง เคย
เปนเจาอํานาจครองหัวใจของสัตวโลกมานาน จึงตองตอสูกันดวยความยากความ



ลําบากลําบนเรื่อยมา ไมใชจะลําบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแตคร้ังโนน ไมตองประกอบ
ความเพียรยากลําบากอันใดเลย กิเลสก็ขาดไปหลุดไป ๆ หากเปนอยางนั้นแลวสัตวทั้ง
โลกก็กลายเปนผูวิเศษวิโสหลุดพนจากทุกขไปหมด ไมมีใครที่จะยอมนอนจมอยูในทุกข
ซึ่งเปนสิ่งไมพึงปรารถนา เพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่ําทําลาย พาใหแสดงผลออก
มานี้เลย นี่เปนหลักใหญ 

เพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยค จึงใหระมัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรกมา
เปนเจาตัวการ มาเปนเจาของแบบจอมปลอมที่เราไมรู ทุกระยะอยาไดเผลอตัว มัน
แทรกอยูทุกระยะ เหตุใดเราจึงจะทราบได จะทราบไดดวยความพยายามในทางความ
เพียร ทางสติ ทางปญญาของเรานี้จนได และคอยทราบไปโดยลําดับไมสงสัย 

วันไหนจิตใจผาดโผนใหทราบวาวันนั้นแหละ เปนวันที่กิเลสทาทายธรรมะอยางยิ่ง เปน
เวลาที่กิเลสเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราซึ่งเปนสมบัติอันลนคาอยางยิ่ง เราจะปลอย
ใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายจิตใจซึ่งเปนของมีคาอยางยิ่งของเรา ทั้ง ๆ ที่เราก็มุงที่จะให
ธรรมครองใจอยูแลวนั้น ใหขาดลอยไปตามกิเลสเสียทั้งสิ้นนั้น สมควรกับความมุง
หมายกับเจตนาของเราแมนิดหนึ่งบางไหม เราตองตั้งปญหาถามตนเสมอ 

การรบการฝกการทรมานตนที่เต็มไปดวยสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอยูภายในใจนี้ จึงเปน
สิ่งที่ฝกสิ่งที่ทรมานยาก หนักหนวง แตไมหนักยิ่งกวาการนอนจมอยูกับกิเลส กิเลส
สรางกองทุกขเหยียบย่ําทําลายเรื่อยมาทุกภพทุกชาติ อันนั้นหนักมากยิ่งกวานี้ และ
หนักไมมีตนไมมีปลาย ไมมีกาลสถานที่วาจะหลุดพนไปไดเมื่อใด แตความทุกขความ
ลําบากเพราะการประกอบความพากเพียรนี้นั้น แมจะยากลําบากขนาดไหนก็มีวันที่จะ
ผานพนทุกขเพราะความเพียร ทุกขเพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่ําทําลายนี้ไปไดโดย
ลําดับ จนกระทั่งหมดทุกขทางใจไมมีเหลือเลย เพราะกิเลสซึ่งเปนผูสรางทุกขภายในใจ
นั้นไดสิ้นซากลงไปแลว หากจะมีทุกขเหมือนโลกทั่ว ๆ ไปอันปฏิเสธไมไดก็มีเพียงทุกข
ในขันธ ใคร ๆ ก็มีได แตไมสามารถที่จะเขาเหยียบย่ําทําลายจิตใจ ไมสามารถที่จะประ
สับประสาน เปนหอกเปนหลาวทิ่มแทงหัวใจไดเหมือนอยางแตกอน เลยกลายเปนเรื่อง
สัจธรรมไปหมด 



รางกายมีความเจ็บปวดแสบรอน เจ็บทองปวดศีรษะขึ้นที่ตรงไหน วิกลวิการตรงไหน ใจ
ก็รับทราบเองโดยหลักธรรมชาติ ไมซึมซาบไมไปเกี่ยวของพัวพัน เปนปกติจิตในหลัก
ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แลว นี่ละที่วาพระขีณาสพทาน ทานเสวยวิบากขันธทานไมไดเสวย
แบบซึมซาบ เพียงยอมรับทราบกันวาขันธนี้มีทุกข แตทานก็ทราบโดยหลักธรรมชาติ
อยางชัดเจนอีกเหมือนกันวา คําวาขันธมีทุกขก็สักแตวามี ตัวขันธเองก็ไมมีความหมาย
ในตัวเอง 

เชน รางกายเปนทุกข เมื่อกําหนดดูความทุกขในรางกาย หรือกําหนดดูกายที่วาเปน
ทุกขนั้น กายก็ไมทราบวาตนเปนทุกข ทุกขที่แสดงอยูในรางกายเวลานั้น ในขันธเวลา
นั้นก็ไมทราบวาตนเปนผูแสดงทุกขใหแกรางกายสวนหนึ่งสวนใด เปนแตเพียงวาแสดง
อยูตามความจริงของตน ๆ เทานั้น จิตก็ไมไปลุกลี้ลุกลน ไมไปขนทุกขจากสิ่งเหลานั้น
มาเปนตนเปนของตน เปนเราเปนของเราใหหนักหนวงถวงจิตใจลงไป เปนจิตบริสุทธิ์
โดยหลักธรรมชาติ เรียกวาตางอันตางจริงอยูเทานั้น มีความรับผิดชอบกันไปตามกาล 
พอถึงอวสานแหงสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสูความจริงของเขาก็ปลอยตามสภาพของมัน 
หมดความรับผิดชอบในขณะนั้น จิตที่ไมมีสิ่งใดเปนเครื่องเกาะเกี่ยวอยูโดยหลักธรรม
ชาติของตนแลว ก็ไมมีปญหาอะไร 

นั่นแหละที่โลกทั้งหลายหรือพวกเราเขาใจวาทานเสวยทุกข ทานไมไดเสวย พระพุทธ
เจา พระสาวกไมเสวยทุกขเวทนา ยกตัวอยางเชนพระพุทธเจาจะเสด็จไปปรินิพพาน
เมืองกุสินารา เมื่อเสด็จไปถึงระหวางทางทรงกระหายน้ําและออนเพลียในธาตุในขันธ 
ความกระหายน้ํานั้นก็คือความบกพรองความตองการของขันธ วาตองการน้ํามา
เยียวยา 

ความออนเพลียก็คือเร่ืองของเวทนาในขันธ หากพักผอนบางแลวก็จะเปนการบรรเทา
กันไป พระองคจึงตรัสสั่งพระอานนทใหไปตักน้ํามาใหดื่ม อานนท เรากระหายน้ํา คํา
วาเราในสถานที่นี่ ก็หมายถึงวา ขันธที่เรารับผิดชอบอยูนี้มันตองการน้ํา ขันธที่เรารับผิด
ชอบอยูเวลานี้มันตองการพักผอน ตองการความสนับสนุนพอบรรเทาความออนเพลียนี้
ดวยการพักผอน ความหมายอยางแทจริงเปนอยางนั้น 



ไมไดหมายถึงวา อานนท ตักน้ํามาใหเราดื่ม เราหิวเรากระหายเราเสวยทุกขเวทนา ที่
เกิดขึ้นจากการกระหายน้ํา เราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการออนเพลียของขันธ ไม
ไดหมายอยางนั้น นั่นเปนเรื่องของชาวโลกที่มีกิเลสซึ่งไมเคยทราบความจริง ระหวาง
ขันธกับจิตของผูบริสุทธิ์วาเปนอยางไร จึงตองเหมาเอาทั้งหมดวาพระพุทธเจาก็ทรง
เสวยทุกข ไมทรงเสวยทุกขทานจะรับสั่งทําไมอยางนั้น อยางนี้พูดออกมาไดเพราะ
ความเขาใจของตัวเอง ไมใชเปนความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท ๆ แยกกันให
เห็นไดอยางชัดเจน 

ผูที่รูจริงเห็นจริงในเรื่องเหลานี้ประจักษใจทั้งขันธทั้งจิตโดยสมบูรณแลว จะไมมีคําพูด
เชนนี้ขึ้นมาและจะไมพูดอยางนี้ดวย เพราะไมถูกกับความจริง นั่นละทานวาถึงขันธนี้
จะเปนฟนเปนไฟ ใจอยูในทามกลางแหงขันธ ใจก็เปนความบริสุทธิ์มิไดเปนฟนเปนไฟ
ไปกับธาตุกับขันธนี้เลย เปนเพียงรับผิดชอบซึ่งกันและกันอยูเทานั้น 

อาการของทานผูบริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือน ๆ กันในทางกิริยา
ก็มี เปนแตเพียงวาจิตใจมันตางกัน เชน เดินไปลื่นจะหกลม ทานจะพยายามชวยตัวเอง
จนกระทั่งสุดความสามารถ ไมพอหกลมก็ไมยอมใหหกลม จนสุดวิสัยถึงจะยอมหกลม
ลงไป นี่เปนสัญชาตญาณแหงความรับผิดชอบของจิตที่มีตอขันธตางหากไมใชความ
กลัวตาย ไมใชความตกอกตกใจสะทกสะทานกลัวลมกลัวเจ็บ ทานไมมีอยางนั้น หาก
เปนสัญชาตญาณที่รับผิดชอบ กิริยาจึงแสดงเหมือนกัน 

หรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไมคลายกันกับงู กําลังจะเหยียบยางลงไปที่ตรงนั้น พอ
มองเห็นนั้นเขาใจวาเปนงูทานจะโดดทันที โดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อ่ืนทันที 
นี่ก็เปนกิริยาอันหนึ่ง แตจิตใจมิไดสะทกสะทาน ไมไดกลัวเหมือนอยางสามัญชนทั้ง
หลายกลัวจนตัวสั่น จิตใจวูบวาบเปนฟนเปนไฟเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถลมลมจมไป
ในขณะนั้นดวยความกลัว กิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแตใจทานไมไดเปนอยางนั้น อันนี้
เหมือนกันไมวาปุถุชนคนสามัญเราธรรมดาไมวาพระอรหันต กิริยาอันนี้เหมือนกัน ที่
ตางกันก็เพียงใจเทานั้น ทานไมสะทกสะทาน หากเปนธรรมชาติแหงความรับผิดชอบ 
เรียกวาสัญชาตญาณเปนอยางนั้น 



การหัวเราะนี่เหมือนกันก็เปนกิริยา ไมหยั่งไปถึงจิต ไมทําจิตใหโอนเอนไปตาม หรือไม
ยิ้มแยมแจมใสใหเศราหมองไปตามกิริยาอยางนั้นเลย นี่คือความผิดกัน สิ่งเหลานี้จะ
ทราบไดจากวงปฏิบัติ เฉพาะอยางยิ่งทราบไดจากผูปฏิบัติตอจิตใจของตนเอง ชําระซัก
ฟอกไปโดยลําดับ สิ่งที่เกี่ยวของกับใจจะคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อย ๆ อาการของ
จิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จากฝายต่ํากลายเปนฝายสูง จากชั่วกลายเปนฝายดี 
จากความฟุงซานวุนวายกลายเปนความสงบเย็นใจ จากความสงบเย็นใจกลายเปน
ความผองใส และกลายเปนความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปญญาไปเรื่อย ๆ 

สิ่งที่เกี่ยวของอยูกับใจก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อาการของใจที่เปนไปเพื่อความแยบคายใน
ทางที่ดีที่เรียกวามรรค ก็มีความละเอียดลออเขาไป เชน สติก็รูไดเร็ว ปญญาก็พลิก
แพลงเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวใหทันกับเหตุการณไดเร็ว และรวดเร็วเปนลําดับ ๆ จนสุด
ทายก็เรียกวามหาสติมหาปญญาไดอยางเต็มปากหรือประจักษใจไมสงสัย 

นี่เกิดขึ้นจากการฝกฝนอบรมลมลุกคลุกคลาน มาจากความลมลุกคลุกคลานนั้นแหละ 
จนจะมีถึงขั้นนี้ถาพูดถึงเรื่องกองทุกขเพราะการประกอบความเพียร มันเปนดานวัตถุ
แลวเราจะเอาไวที่ไหนมันก็เต็มความทุกขอันนี้ ความทุกขเพราะการประกอบความ
เพียร เพราะการตอสูกับสิ่งเลวรายทั้งหลายภายในจิตใจ หากไมใชวัตถุพอทุกขเกิดขึ้น
มันก็มีการดับไป ทุกขมากทุกขนอยเพียงไรมันก็มีการเกิดแลวดับไปเชนเดียวกันจึงไม
ปรากฏ 

แตทุกขทางความเพียรที่ประกอบมาโดยลําดับจนถึงขั้นที่กลาววาวิมุตติหลุดพน เพราะ
อํานาจแหงความเพียรซึ่งเต็มไปดวยทุกขดวยกันนั้น ทุกขเหลานี้เราจะไปเทียบกันกับ
ทุกขที่กิเลสพาสรางขึ้นมาในภพนอยภพใหญ เปนวัฏจักรวัฏวน หมุนไปเวียนมาของจิต
ดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้ เทียบกันไมไดเลย ถาจะเทียบก็เหมือนอยางทุกขที่เกิด
ขึ้นจากการประกอบความพากเพียรของเรานี้ เทากันกับถาเราจะเทียบเปนวัตถุก็เทากับ
มะพราวลูกหนึ่งเทานั้น 

ถาเทียบถึงกองทุกขที่กิเลสสรางมามากนอยนั้นเทียบกับแผนดินทั้งแผนนี้ใหญขนาด
ไหน เราจะเอาทางไหน เราจะยอมรับทุกขทางไหนหนักเบากวากัน ทุกขที่แบกหมดทั้ง



แผนดินนี้กับทุกขที่เราแบกในขณะประกอบความเพียรเทามะพราวลูกหนึ่งนั้น อันไหน
จะหนักมากกวากัน ทุกขเพราะกิเลสสรางใหเราไดรับไดแบกไดหามนี่ หนักเทาแผนดิน
ทั้งแผนนี่ อันไหนหนักกวากัน 

เราตองคิดตองยอกยอนเทียบเหตุเทียบผล เพื่อหาทางออกแกตนเองดวยสติปญญา สม
กับธรรมของพระพุทธเจาสอนใหคนฉลาด กิเลสสอนใหคนโง สอนใหคนลมจม ธรรมะนี่
สอนใหคนฉลาด สอนใหคนปลดเปลื้องตนออกจากอํานาจของกิเลสซึ่งพาใหลมจมนั้น
โดยลําดับ ๆ เราจะเอาทางไหนเราเปนนักธรรมะตองใชอุบายวิธีสติปญญาเทียบเคียง
เหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอ จึงชื่อวาเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาด จะแกกิเลสได
โดยลําดับ 

ความไมฉลาดแกกิเลสไมได เพราะความไมฉลาดเปนเรื่องของกิเลสอยูแลวที่สอนคนให
โง ตัวกิเลสจริง ๆ ไมไดโง ฉลาดยิ่งกวาสิ่งใดในโลก แลวธรรมของพระพุทธเจาจริง ๆ ก็
ฉลาดเหนือกิเลส ไมฉลาดเหนือกิเลสปราบกิเลสไมอยู ฆากิเลสไมตาย นี่พระพุทธเจากี่
พระองคเคยฆากิเลสใหพินาศฉิบหายมาแลวเพราะธรรม มีสติปญญาธรรมเปนตน 
สาวกทั้งหลายที่ไดหลุดพนจากทุกขมามีจํานวนมากเทาไร พระพุทธเจาแตละพระองค
นั้นมีสาวกมากนอยเพียงไร ประมวลมาแลวจะมีมากเทาไร ลวนแลวตั้งแตเปนผูฆา
กิเลสใหฉิบหายลมจมลงไปจากจิตใจดวยอํานาจแหงธรรมทั้งนั้น เอามาเทียบเคียง 

เราเปนนักปฏิบัติเพื่อตามรอยพระบาทที่พระองคทรงดําเนินไปแลวอยางใด อันเปน
มหาสิริมงคลอยางยิ่งแกพระองคและชาวโลกทั้งหลายทานดําเนินอยางใด เราอยาไป
คิดเพียงแคสุกเอาเผากินเทานั้น อันเปนเรื่องของกิเลสเขาสวมรอยไมรูสึกตัว นั่งถามัน
จะโงกงวงก็ใหเปลี่ยนอิริยาบถฝนกัน กิเลสมีอยูภายในใจตองไดฝนใจ การคลอยตาม
ความตองการนั้นคือคลอยตามกิเลส ยอมรับอุบายวิธีการของกิเลสโดยไมรูสึกตัว มัน
เผลอดวยวิธีใด ตั้งใจอยูแท ๆ นั่งภาวนาทําไมมันเผลอได มันจะเผลอไปไหน สติเรามี
อยูเราไมใชคนบา ตั้งสติใหติดตอกันอยูกับปจจุบันธรรม 

ระวังอวิชชามันจะผลักดันความคิดความปรุงวาดภาพโนนภาพนี้ขึ้นมาในทามกลางแหง
การภาวนาของเรา แลวติดไปตามรองรอยหรือรางแหของมันเปนภาพนั้นภาพนี้ ภาพ



อดีตอนาคต ภาพหญิงภาพชาย ภาพความรื่นเริงบันเทิง ภาพความเศราโศกเสียใจ 
ระวังใหดีนี้เปนภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียร อยาเสียดายภาพเหลานี้ 
อยาเสียดายความปรุงเหลานี้ เราเคยปรุงเคยแตงมามากแลวดวยอํานาจของฝายต่ําที่
มันกดขี่จิตใจเราพาใหปรุง 

คราวนี้เราจะรักษาจิตใจดวยอํานาจแหงธรรมไมเสียดายความคิดความปรุงใด ๆ โลกนี้
เหมือนไมมี มีแตความรูกับธรรมที่สัมผัสกันอยูเทานั้น ถาผูบริกรรมภาวนาก็ใหรูอยูกับ
คําบริกรรม ไมคาดไมหมายถึงเรื่องผลวาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงไร ไดธรรมะขั้นต่ําขั้น
สูงเพียงไร วิมุตติหลุดพนไปอยางไร อยาคิดใหเสียเวล่ําเวลายิ่งกวาความจดจอตอเนื่อง
กับงานของเราในวงปจจุบันดวยสตินั้นแหละถูกตอง เปนจุดที่จะไดชัยชนะ เปนจุดที่จะ
ไดรับความผาสุกเย็นใจในการประกอบความพากเพียรแท 

พระพุทธเจาทานก็เปนผูแบกกิเลส อยูใตอํานาจของกิเลส กิเลสบังคับบัญชามาดวยกัน
ทั้งนั้น ทําไมทานจึงสามารถทําได เรานี้บวชมาเปนลูกศิษยตถาคตเพื่อจะดําเนินตาม
รอยพระบาท และตามรอยเทาของครูบาอาจารยที่ทานดําเนินไปเหตุใดจึงตองมาคิด
เชนนี้ แลวคิดเชนนี้เกิดผลเกิดประโยชนอะไรแกเรา นอกจากจะใหเกิดความทอถอย
ออนแอเทานั้นไมมีอยางอื่น แลวจะทํายังไงมันพลิกของมัน ฝายมรรคมันพลิกของมัน 
เอาจนได นี่ละหมายถึงขั้นลําบาก ในขั้นเริ่มแรกนี้มีอยางนี้ สวนมากเปนอยางนี้ในวง
ปฏิบัติ 

เวลาทานประกอบความพากเพียรอยูทานทุกขยากลําบากขนาดไหน เชน ครูบา
อาจารยผูปรากฏชื่อลือนาม เทาที่ไดเคยสัมผัสสัมพันธสัมภาษณกับทานแลว ไมวาองค
ไหนอยากจะพูดวาเปนเสียงเดียวกันหมด นี่ก็คือวาในขั้นที่มันทุกขทรมาน ในขั้นที่ยาก
ลําบาก เพราะไมรูหนาที่การงานของตน ไมรูวิธีทํา กิเลสมันแยบคายกวา จึงตองแพเอา 
ๆ หลุดลุยไปเรื่อยลมระเนระนาด 

ตั้งแตนักปฏิบัติความพากเพียรในขั้นเริ่มแรก ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายตกเวทีแหง
ความเพียรไปดวยกันทั้งนั้นแหละ แตเมื่อใชความพยายามไมหยุดไมถอย เอาจริงเอาจัง
อยูเสมอก็มีลุกไดตั้งได จิตไมเคยสงบก็สงบได เอา พอจิตสงบไดเห็นแลวที่นี่ผล 



ประจักษเปนพยานขึ้นมาแลว ความเพียรก็มีขึ้นมาเอง เพิ่มขึ้นมาเอง ศรัทธาความเชื่อ
ในผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจนี้หยั่งลงไปแลว นั่นละที่นี่เปนเครื่องเสริมความเพียร ความ
อดความทนที่จะใหรูใหเห็นอยางที่เคยรูเคยเห็นและยิ่งกวานี้ที่เคยเห็นแลว มันก็เพิ่มขึ้น 
ๆ นั่นละเปนเครื่องสนับสนุนละที่นี่ 

ถึงจิตจะวุนขนาดไหนก็ตาม ความไมวุน ความสงบเย็นใจอยางอัศจรรยเราเคยไดเห็น
แลว เราจะเอาใหเห็นอยางนั้นหรือละเอียดยิ่งกวานั้น ไมถอย นั่นเพิ่มแลว นั่นละพอได
เห็นผลเทานั้นก็เพิ่มความเพียร วิริยะความเพียรก็เพิ่ม ขันติความอดความทนมาพรอม 
ๆ กัน ตอไปก็จิตสงบได พอจิตสงบไดแลวก็เห็นคุณคาของศาสนาละที่นี่ ไมเพียงแตวา
เชื่ออยางแบบสุมเดา ดีไมดีตําหนิศาสนาเสียดวยซ้ํา เพราะกิเลสกับธรรมเปนขาศึกกัน
มันตองตําหนิศาสนา ทั้ง ๆ ที่มันจะฆาตัวเองในขณะตําหนินั้นแหละ กิเลสมันเคยฆา
คนมันตองฆาเรา เราไมรูกลมายาของมัน 

พอปรากฏผลขึ้นมาแลวเชื่อหยั่งละที่นี่ หยั่งเชื่อในศาสนา เห็นละเอียดลออรูละเอียด
ลออเขาไปเพียงไรดวยจิตตภาวนา ยิ่งซาบซึ้ง เร่ืองความเพียรดังที่กลาวเปนตนมา
พรอม ๆ กัน จิตสงบแลวเย็น เคยคิดวุนวายไปตามรูป ตามเสียงตามกลิ่น รส เครื่อง
สัมผัส อดีตที่เคยเกี่ยวของกับหมูเพื่อนสังคมหญิงชายมามากนอยเพียงไร มันหดตัวเขา
มาหมดไมยุง อยูสบาย ๆ มีความสงบรมเย็นเปนเรือนอยู เปนอาหารเครื่องเสวยของใจ 

ใจยอมไมวุนวายเพราะใจมีอาหารเปนเครื่องดื่มคือความสงบ นั่น จากนั้นไดโอกาสที่จะ
พิจารณาทางดานปญญา เอา แยกเรื่องธาตุเร่ืองขันธไมวาภายนอกภายในเปนมรรคได
ทั้งนั้น มองดูรูป-รูปไหนมันสวย มันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นนะ เชนวารูปหญิงมันสวยตรง
ไหน รูปชายมันสวยตรงไหน มันสวยตรงที่ความสําคัญมั่นหมายของกิเลสมันหลอกมัน
ฉาบทาบุรุษตาฟางใหฝาไปหมด มองไมเห็นตามความจริง เห็นแตตามความ
จอมปลอมของกิเลสทั้งนั้น 

ผิวหนังบาง ๆ ก็วาเปนของสวยของงาม เปนของจีรังถาวร เพียงบาง ๆ เทานั้น แลวมัน
ครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครก อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ปาชาผีดิบอยูในนั้นไมมีเลย 
หนังอันบาง ๆ นี้มันครอบไวหมดเลย เปนความสวยความงาม ความนารักใครชอบใจ 



นากําหนัดยินดี สรางกิเลสตัณหา สรางความวุนวาย สรางความกังวล สรางความหวง
ใยออยอิ่งไปไดหมด นั่นนะเห็นไหมเรื่องของ อวิชฺชาปจฺจยา มันหลอก ตัวมันก็ปลอม
ภายในจิต แลวมันก็หลอกจิตซึ่งยังไมมีหลักมีเกณฑเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหหลงไปตาม
มันจนได เพราะฉะนั้นจึงตองใชปญญาพิจารณาแยกแยะ 

เอา มันติดรูปไหน มันวาสวยวางามวาดิบวาดีที่ตรงไหน นํามาคลี่คลายดูใหเห็นตาม
หลักความจริง ซ้ําแลวซ้ําเลาเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัย ยอนเขามาดูภายในราง
กายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอยางเดียวกัน ไมมีอะไรผิดแปลกกันแมแตนอย
เห็นไดอยางชัดเจน แลวมันจะยุงจะวุนไปกับอะไร ความวุนเปนของดีแลวเหรอ ความ
ฟุงเฟอเหอเหิมวิ่งเตนเผนกระโดดอยูดวยความคิดความปรุงตามอารมณตาง ๆ มันเปน
ความสุขแลวเหรอ 

เมื่อจิตใจไดรูเห็นชัดตามสิ่งเหลานั้นดวยปญญาที่คลี่คลายดูใหเห็นตามหลักความจริงนี้
แลว จิตจะหนีไปไหน มันก็ยอนเขามาสูตัวเองเทานั้นเอง โอโห อันนั้นก็หลอก อันนี้ก็
ลวง นี่เห็นไปชัดไป พิจารณาไปกวางแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธาตุนี้ 
นั่นละที่นี่กลายเปนโลกวิทูขึ้นมายอย ๆ แลว คอยแย็บขึ้นมา ๆ เปนโลกวิทูภายในตัว
ของเราฉันใดโลกธาตุนี้ก็ฉันนั้น อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ภายในตัวของเราฉันใด ใน
โลกธาตุนี้ซึ่งเปนเรื่องของสมมุติเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา แบบเดียวกันหมด ยิ่ง
ช่ําชองยิ่งชํานิชํานาญ ยิ่งคลองแคลววองไวในการพินิจพิจารณา แลวจะติดของอะไรที่
นี่ นั่นละสติปญญาออกเดินเปนอยางนั้น 

กิเลสเครื่องหลอกลวง วาอันนั้นสวยอันนี้งาม วานั้นเปน นิจฺจํ นี้เปน สุขํ นั้นเปน อตฺ
ตา คอยลบเลือนลงไป ๆ จนหายซากไปที่นี่ รวมลงแลวก็เปน อนตฺตา ทั้งมวล อนิจฺจํ 
ก็ดี ทุกฺขํ ก็ดี สวนมากมักจะรวมลง อนตฺตา ดวยความถนัดใจของผูพิจารณา ของนัก
ปฏิบัติทั้งหลาย ดังธรรมทานกลาวไว สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ไมวาจะเปนรูป เปน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมวารูป เสียง กลิ่น รส เครื่องสัมผัสตาง ๆ เปน สพฺเพ 
ธมฺมา อนตฺตา ทั้งสิ้น สุดยอดแลวลงไปตรงนั้น 



นี่ละปญญา เมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี้แลวกิเลสจะหมอบ คอยหมอบไป ๆ กําลังของ
กิเลสนอยลง กําลังของธรรมคือ สติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรเปนหลักใหญ มีความ
หนาแนนมั่นคง มีความฉลาดแหลมคมเขาไปโดยลําดับ ๆ ตามตอนไปหมด ตรงไหนติด
พิจารณาทันที ๆ ไมมีคําวารอเวล่ําเวลา มีแตจอเขาไป ๆ เผาเขาไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม
มีอิริยาบถ มีแตเวลาที่รบอยูเทานั้น มีแตเวลาตอสูไมมีคําวาถอย นอกจากพักผอนนอน
หลับรางกายชั่วกาลเวลาเทานั้น ตอนนี้เพลิน เร่ืองคําวาทุกขยากลําบากในการประกอบ
ความเพียรหายหนาไปหมด 

ที่เราเคยทํามาแบบลมลุกคลุกคลาน ทั้งขี้เกียจขี้ครานออนแอทุกสิ่งทุกอยาง เต็มไป
ดวยของสกปรกเหลวไหลไมเปนทาภายในตัวนั้นหายไปหมด มีแตความอยากรูอยาก
เห็นอยากหลุดอยากพนประจักษใจ ๆ โดยลําดับ 

เห็นอะไรดวยปญญามันซึ้งจริง ๆ นี่ ไมซึ้งปลอยไดยังไง นั่นจึงวาเห็นจริงไมใชเห็น
ปลอม เห็นปลอมหลอกไปเรื่อย หลงไปเรื่อย เพลินไปเรื่อย โศกเศราไปเรื่อย ทุกขไป
เร่ือย นั่นคือความเห็นอยางจอมปลอม ตามหลักของกิเลสที่มันเสี้ยมสอน เห็นตามหลัก
ของธรรมมันกลับตาลปตรกัน แกกันดวยหลักความจริงแลวปลอยไปเร่ือย ไมตองบอก
คําวาปลอย เมื่อซึ้งถึงใจแลวปลอยไดทุกสิ่งทุกอยางจนไมมีอะไรเหลือ 

นี่ปญญา เมื่อถึงขั้นเพลินแลวเพลินจริง ๆ หลับตื่นลืมตาเพลินอยูตลอด ไดกินไมไดกิน 
ไดนอนไมไดนอนไมสนใจ นอกจากการสูรบกันใหไดชัยชนะเปนพัก ๆ ๆ สุดทายกิเลส
หมอบ แตกอนกิเลสเพนพานเหยียบแตหัวเรานั่นแหละ เหยียบย่ําทําลายใหไดรับความ
ทุกขความลําบาก นี่ถาหากวาเปนธรรมดาเหมือนคนเราแสดงเปนกิริยาออกมาเหมือน
มีสกลกายนี้แลว ใจจะเรียกรองหาความชวยเหลือเจาของนี้เสียงลั่นโลกธาตุโนน เพราะ
ถูกกิเลสเหยียบย่ําทําลายหาความสุขความสบายไมไดเลย มีเพียงขณะที่หลับสนิท
ขณะเดียวเทานั้น ตอนนั้นกิเลสก็สงบตัวไมออกทํางาน ไมออกเพนพาน ไมเหยียบย่ํา
ทําลายจิตใจ ใจไดรับความสงบสบายขณะที่หลับสนิทนี้เทานั้น พอตื่นขึ้นมาเทานั้น
กิเลสก็ตื่นทํางานพรอมกัน แลวก็เหยียบย่ําทําลายตั้งแตบัดนั้นไป 



จึงพูดไดเต็มปากวาความทุกขแสนสาหัสที่จิตไดรับอยูตลอดเวลามานั้นนะ ถึงกับขนาด
เรียกรองถาเปนกิริยาที่แสดงออกได เรียกรองขอความชวยเหลือจากเจาของ จากใครก็
ตาม ไมมีเวลาหยุดปาก เสียงลั่นโลกธาตุ เพราะความทุกขดวยอํานาจของกิเลสทั้งมวล 
ไมใชทุกขเพราะอะไร เมื่อถึงขั้นสติปญญามีความสามารถแกลวกลาแลว กิเลสเหลานั้น
หมอบไป หมอบไปโดยลําดับ จิตที่เรียกรองหาความชวยเหลือก็ไมตองเรียกรอง 

ก็ชวยเหลือกันอยูแลวอยางเต็มที่เต็มฐานไมวาอิริยาบถใด ตอสูกันอยูตลอดเวลา จน
กระทั่งมันหมอบ หมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะขึ้นชื่อวาสติปญญา ทานถึงกลาววา 
นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา ความสวางกระจางแจง ความสอดสองมองทะลุอันใดเลาจะ
เหนือสติปญญาไปได แทรกไปไดจนหมด จนกระทั่งกิเลสมันมีมืดอยูที่จุดไหน จุดไหนที่
มีกิเลสจุดนั้นตองมืด จุดนั้นตองมัว สติปญญาตองตามเขาไป ๆ กระจายออกหมด ๆ 
รอบดวงจิตหมดแลว ไมมีอันใดที่จะฝงอยูภายในจิต แทรกเขาไปไดหมดก็คือปญญา 
ทะลุไปหมดแลวทุกขมีที่ไหนที่นี่ 

ที่เคยทุกขมาลําบากลําบนมาภายในหัวใจไมมีที่ปลงที่วาง ปลงแลวดวยอํานาจของสติ
ปญญาอันทันสมัยที่วา มหาสติมหาปญญา ฆาลงไปแลว พินาศฉิบหายลงไปแลว จอม
วัฏจักรจอมวัฏจิตคืออวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา ถูกทําลายลงไปดวยอํานาจแหงสติ
ปญญาอัตโนมัตินี้ ไมมีเหลืออยูแลว นั้นแลเรื่องความเพียรที่เคยหนักเบามามากนอย 
หมุนตัวเปนเกลียวเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนตจะยุติลงทันที โดยไมตองมีใครมาบังคับ
ใหยุติ 

ไมยุติจะไปรบกับอะไรสูกับอะไร ก็รูชัด ๆ แลววาหมด ขาศึกหมดแลว สิ่งที่มาเกาะเกี่ยว
ที่จะใหพิจารณาตอไปหมดลงเพียงเทานี้แลว แลวอะไรจะฉลาดยิ่งกวาปญญาก็รูเอง 
ปลดปลอยศาสตราอาวุธที่ตอสูกับกิเลสมีมากนอย ปลอยวางลงตามเปนจริง 

ในสัจธรรมทั้ง ๔ ทานจึงกลาวไววา ทุกข ใหพึงกําหนดรู เพียงรูเทานั้น สมุทัยพึงละ ละ
สมุทัยจะละดวยวิธีไหน ถาไมละดวยสติ ปญญา ศรัทธา ความเพียรอันเปนเรื่องของ
มรรคจะละสมุทัยไดยังไง นั่นมันเกี่ยวโยงกันอยางนี้ นี่ละที่จะตีกระจายออกไปเกี่ยวกับ
เร่ืองสมุทัย นิโรธ พึงทําใหแจง ทําใหแจงดวยอะไร ถาไมทําใหแจงดวยมรรคคือ สติ 



ปญญา ศรัทธา ความเพียร นี้ จะเอาอะไรทําใหนิโรธแจง มันเกี่ยวโยงกันไปอยางนี้ เมื่อ
ทางนี้ทํางานเต็มที่แลว นิโรธคือความดับทุกขซึ่งเปนผลเกิดขึ้นจากการประหารกิเลส
ดวยมรรคนี้แลว ก็เปนขึ้นมาเอง ดับสนิท สมุทัยก็ดับประจักษใจ ทุกขที่เปนผลของ
สมุทัยซึ่งเคยมีอยูในใจก็ดับสนิท คําวาดับสนิทนั้นคือนิโรธธรรมแสดงตัวเต็มที่ เพราะ
อํานาจของมรรคฆาใหตายอยางสนิทแลวนี้จะมีอะไรเหลือ 

ที่กลาวมาทั้งมวล สัจธรรมทั้ง ๔ นี้เปนกิริยาของสมมุติทั้งมวล ทุกขก็เปนสมมุติ สมุทัย
ก็เปนสมมุติฝายกีดฝายขวางฝายกั้นกางจิตใจไมใหไปสูจุดประสงค คือความหลุดพน
ไปได มรรคเปนเครื่องบุกเบิกเปนเครื่องทําลายกิเลสประเภทเหลานั้น จนกระทั่งปรากฏ
เปนความดับทุกขขึ้นมา ที่เรียกวานิโรธใหสนิทไปหมดไมมีสิ่งใดเหลือแลวหมดกิริยา 

มรรคพึงอบรมใหมีทานวา ภาเวตพฺพนฺติ เม ภิกฺขเว พึงอบรม อบรมคือหมายความ
วาสงเสริมบํารุง เมื่อเต็มที่แลวกิริยาทั้ง ๔ นี้ซึ่งเปนสมมุติดวยกัน คือเปนสมมุติฝายดี
กับสมมุติฝายชั่ว สมมุติฝายต่ํากับสมมุติฝายสูง ทุกข สมุทัย เปนสมมุติฝายเปนขาศึก 
มรรค นิโรธ เปนสมมุติฝายแกฝายถอดฝายถอน ทั้งสองภาคนี้นั้นเปนสมมุติดวยกัน ผูที่
รูวาทุกขดับไปแลวเพราะสมุทัยดับ ผูที่รูวามรรคพึงทําใหแจง ไดทําใหแจงเรียบรอยแลว 
ไมมีอะไรเปนปญหาแลวภายในหัวใจนี้ นั้นแลคือผูบริสุทธิ์ อันนี้ไมใชกิริยา อันนี้ไมใช
สมมุติ 

นี้แลที่พระพุทธเจาทั้งหลายประจักษพระทัย นําเปนอาการออกมาสอนโลก ดวงพระ
ธรรมจริง ๆ คือพระจิตที่บริสุทธิ์ดวยธรรม ธรรมเปนพระจิต พระจิตเปนธรรม เปนอัน
เดียวกันนั้นนําออกมาไมได มอบใหแกกิริยาอาการ กรุยหมายปายทางที่บอกไวเทานั้น 
ใหกุลบุตรทั้งหลายไดนําไปประพฤติปฏิบัติ แลวจะเห็นประจักษภายในตนเองวาธรรม
เปนอยางไร ธรรมแทนั้นอยูที่ไหน และมีน้ําหนักขนาดไหน มีความแปลกประหลาด
อัศจรรยตางกันอะไรบางเพียงไรแคไหน จะไมนอกเหนือจากปฏิปทาแหงการดําเนินนี้
ไปไดเลย นี่ละหลักความจริงของธรรมทานสอนไวอยางนี้ คงเสนคงวา ไมมีวาสมัยโนน
บรรลุมรรคผลนิพพาน มีมรรคผลนิพพาน สมัยนี้เปนโมฆะ มรรคผลนิพพานไมมี 



ไมวาสมัยไหนถาลงมรรคคือปฏิปทาเครื่องดําเนินเพื่อความเปนคนดีไมมีแลว ผลแหง
ความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไมไดไมวาสมัยใด ขึ้นอยูกับสัจธรรมทั้ง ๔ นี้เทา
นั้น เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง ๔ จึงเปนหัวใจของพระศาสนาโดยตรง อยูภายในจิตใจของ
เรานี้ทุกทาน ขอใหตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยาไดทอถอยลดละความเพียร 

เรามีคุณคาเต็มตัวแลวเวลานี้เปนพระ ไดสรางกิจการงานของพระโดยสมบูรณดวย
ความพากเพียร เพื่อถอดถอนกิเลสทุกประโยค มันจะพนฝมือของเราไปไดอยางไร เรา
เปนศิษยตถาคต พระองคไมเปนผูทอถอยออนแอ เปนผูมีความเฉลียวฉลาดดวยสติ
ปญญา พยายามผลิตขึ้นมาฟตขึ้นมา เราเปนลูกศิษยตถาคตอยาอยูแบบโง นั่งแบบโง 
นอนแบบโง ใหกิเลสเหยียบย่ําทําลายดวยความออนแอเหลวไหลใชไมไดเลย นี่ละหลัก
ประกันตัวเราจะไมนอกเหนือจากหลักธรรมที่พระพุทธเจาประทานใหแลวนี้เลย 

เอาอันนี้เปนเครื่องประกันตัว เปนเครื่องรักษาตัว เราจะเห็นความเดนความอัศจรรยขึ้น
ภายในจิต เมื่อไดถึงขั้นนี้แลวอดีตหมด ความกังวลในเรื่องอดีตเคยเปนมายังไง ๆ มัน
ประจักษอยูกับใจนั้นแลว สิ่งที่เกี่ยวของกับใจไดขาดสะบั้นออกแลว ทีนี้ความเปนมาตั้ง
แตอดีตเคยเกิดเปนอะไร ๆ เพราะอะไรเปนเชื้อพาใหเกิดมันบอกในตัวเสร็จ อนาคตจะมี
ไปไดยังไง มีไปไดเพราะเหตุไร ก็เพราะเชื้อคืออวิชฺชาปจฺจยา เวลานี้ อวิชฺชาปจฺจยา 
ซึ่งเปนเชื้อที่เคยหวานพืชเปนผลมาโดยลําดับ และจะหวานพืชเปนผลใหแกจิตใจ เกิด
ในภพนอยภพใหญนั้น ถูกขาดสะบั้นออกไปภายในจิตใจดวย สติ ปญญา ศรัทธา 
ความเพียรนี้แลว ปจจุบันนี้เปนอยางไร ปจจุบันนี้ก็คือบริสุทธิ์ลวน ๆ 

หมดเรื่องหมดราว หมดอดีตอนาคต หมดภพหมดชาติหมดอยูที่ใจ รูอยูที่ใจ ประจักษที่
ใจอยางอาจหาญชาญชัยโดยหลักธรรมชาติ ไมตองเสกสรรปนยอ เอา ตายวันไหนก็
ตายไป ก็เร่ืองสมมุติ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา เรียนอยูแลว รูอยูประจักษใจแลวตื่นหา
อะไร เร่ืองเกิดเรื่องตายเหลานี้มันเปนเรื่องของสมมุติทั้งนั้น เราก็เรียนอยูแลวรูอยูแลว 
เมื่อไดเห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแลวจะตื่นเตนไปอะไร อยูก็อยูไปตามความรูจริงเห็นจริง 
อยูตามหลักธรรมชาติแหงความรูรอบขอบชิด ไปก็ไปตามธรรมชาติไมมีปญหาอะไร 



ขอใหทุก ๆ ทานไดพยายามอยาลดละความเพียร อยาอยูเฉย ๆ แบบเซอ ๆ ซา ๆ กิเลส
เหยียบย่ําทําลายจิตใจ เราเปนนักปฏิบัติ สติปญญาเปนคูเคียงกับหัวใจเรา หัวใจเปน
สิ่งที่มีคุณคามาก ที่ไมมีคุณคาก็เพราะสิ่งต่ําชาเลวทรามเขาเหยียบย่ําทําลาย จึงกลาย
เปนของหมดคุณคาไป ใหแกมันออกใหหมด ชําระมูตรคูถเต็มอยูภายในจิต มูตรคูถคือ
อะไร ก็ขี้โลภ ขี้โกรธ ขี้หลง มันมีแตขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจ ลางมันออกใหหมด หมดขี้แลวก็
ประเสริฐ 

เอาละการแสดงธรรมก็เห็นวาสมควร 

พูดทายเทศน 

ก็คิดดูซิเคยยกตัวอยางมาแลวนี่ พระอัญญัตรภิกขุ คําวาอัญญัตรนี่คือภิกษุรูปใดรูป
หนึ่ง ทานไมระบุชื่อ แตทานใหชื่อวาอัญญัตรภิกขุเสีย คําวาอัญญัตรภิกขุก็หมายถึง
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไมระบุชื่อจริง ๆ กําลังพิจารณาธรรมะขั้นสุดนั่นนะพูดงาย ๆ ขั้น
ละเอียดสุดนั่นเอง 

เร่ืองสังขารกับอวิชชามันเกี่ยวมันพันกันยังไง ทานกําลังพิจารณามัน สงสัยก็จะไปทูล
ถามพระพุทธเจา พอไปถึงใตถุนพระคันธกุฎี พอดีฝนกระหน่ําลงทานขึ้นไมไดเลยยืนอยู
นั่นเสีย อาว นี่ฝนตกลงมาหยดยอยลงมาจากชายคามากระทบน้ําที่อยูพื้นนี้ ตั้งขึ้นเปน
ตอมเปนฟองขึ้นมาแลวก็ดับไป ทานก็เทียบพับ ๆ นั่น ลงมากระทบปบตั้งขึ้นเปนตอม
เปนฟองขึ้นมาแลวดับไป ๆ กระเพื่อมแลวดับไป ๆ ทานก็เทียบจิตที่มันกระเพื่อมตัวของ
มันแลวดับไป กระเพื่อมแลวดับไปหาเจาของไมได นี่ก็หาเจาของไมได นั่นทานเทียบ
ธรรมะขั้นนี้ มันหากเปนธรรมชาติของมันอยางนี้ 

ทานก็พิจารณาอันนี้กับอันนั้นเทียบกันปบ ๆ ถึงเรื่องสังขารและ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขา
รา เอาตรงนี้ละ ตรงมันสัมผัสสัมพันธกัน พิจารณาไปพิจารณามาเขาใจเสีย ไดบรรลุ
ธรรมในขณะนั้นเสีย พอฝนตกหยุดแลวกลับกุฏิเลยไมขึ้นทูลถาม แนไหมนั่นฟงซิ 
ธรรมะเปนของแนอยูแลวใครรูทําไมจะไมแน แมแตจะไปทูลถามพระพุทธเจาอยูแลวแท 
ๆ พอไปถึงขั้นที่แนแลวก็ไมทูลถามกลับไปเลย แลวหมูเพื่อนยังมาถามวาทําไมไมไปทูล



ถาม ถามอะไรความจริงอันเดียวกัน จะไปถามทําไม แมถามพระพุทธเจาก็จะรับสั่ง
อยางนั้นแลวนี่ ก็รูอยูแลวถามทําไม แตกอนไมรูทานก็วางั้น 

นั่นดูซิอะไรจะแนยิ่งกวาธรรมกับใจ มีอยูเทาไรมันก็ไมรูเพราะไมมีเครื่องสัมผัสไมมี
เครื่องรับทราบ จิตใจไมสามารถที่จะรับทราบธรรม ทานบอกวาธรรมมีอยู ๆ ก็ฟงกัน
อยางนั้นแหละแบบหูหนวกตาบอด ไดยินก็ไมเขาถึงใจ เพราะใจถูกปดถูกบังอยูหมด
ดวยของมืดของดําทั้งหลาย มันจะเอาอะไรมาเปนแสงสวางรับธรรมได พอแกไขไป
กระจายไป ๆ คอยเบิกตัวออก ๆ ธรรมก็คอยแทรกเขาได ๆ ทีนี้ธรรมมีมากมีนอย ธรรม
เปนยังไงจะสงสัยไดยังไง 

เมื่อใจเปนผูรับธรรมอยูเต็มดวงแลวนั้น จะไปลบลางไดยังไงวาธรรมไมมี ลบลางไดยัง
ไง ถาหากวาธรรมไมมี เอา ลบลางอันนี้ไดไหมมันรูอยูนี้เปนอยูนี้ ธรรมกับใจเปนอัน
เดียวกันอยูนี้ เต็มอยูในหัวใจนี่ลบลางไดไหม เมื่อลบลางอันนี้ไมไดแลวทําไมจะไมยอม
รับความจริงของพระพุทธเจา ไมรับความจริงวาธรรมมีอยูยังไง มีอยูแบบนี้ แบบที่รูอยู
เห็นอยูนี้ ไมมีอยูแบบอื่น ไมมีอยูแบบสมมุติ มีอยูแบบนี้วางั้นเลย 

เพราะธรรมชาติอันนี้เลยสมมุติไปแลวนี่ จะพูดแบบสมมุติไมได เชนวาธรรมมีอยู มีอยู
แบบโลกก็พูดไมถูก เพราะไมใชแบบโลกนี่ ธรรมแทไมใชแบบโลก สูญก็สูญแบบโลกไม
ได ไมไดอยูในความสูญแบบโลก ไมไดมีอยูในความมีอยูแบบโลก แตมีอยูแบบธรรม รู
ประจักษกับใจ หากแยกออกไปพูดแบบโลกมันเปนโลกไปเสีย แตถึงอยางไรก็ตามทาน
ก็ยังทํากรุยหมายปายทางเอาไว เพราะโลกมีสมมุติตองอาศัยอันนี้ไปกอน พอไปถึงนั้น
แลวก็รูกันเอง 

เหมือนอยางที่เราไปติดปายไวหนาวัดนั่นซี วาวัดปาบานตาด ใครมาก็มาอาน ออ วัด
ปาบานตาด พอมาเขาถึงวัดจริง ๆ แลว ก็อยางพระเณรเราอยูในวัดนี้จําเปนอะไรจะ
ตองไปอานปายของวัด ก็รูหมดแลววัดนี้เปนยังไง วัดนั้น ๆ ๆ เขียนปายไวเพื่อคนที่ไมรู
ไดรู คนที่รูแลวจําเปนอะไรจะตองไปอานปาย นี่ก็เหมือนกัน ทานวานิพพานเปนตน
อยางนี้ ก็ปายนั่นแหละเขียนชื่อวานิพพาน คําวานิพพาน ๆ เปนสมมุตินี่นา เปนชื่อ 



ธรรมชาติที่แทจริงคือยังไง เมื่อเขาไปถึงแลวมันก็หายสงสัยอันปายที่วานิพพาน ๆ นั่น
นะ หายสงสัยทันที 

การฟงจึงเปนของสําคัญ เพิ่มกําลังใจเขาเรื่อยทุกระยะ ๆ ที่ฟง ทานอาจารยมั่นเทศนนี่ 
โอย เสียดายไมมีเทปเหมือนอยางสมัยทุกวันนี้ มันถึงใจจริง ๆ จนขนาดทิฐิใหญ หูเปนหู
โยมแมนั่นผมนี่ ไมคิดอยากจะฟงเทศนใครนอกจากเทศนทานอาจารยมั่นองคเดียว
เทานั้น มันกลายเปนหูโยมแมไปไมรูสึกตัวเลย มันถึงใจนี่ ทานจะพูดอะไรออกมาก็ตาม 
ยิ่งทานดุดวยแลว โอโห มีแตธรรมลวน ๆ ออกมา เผ็ดรอนเทาไรธรรมยิ่งเต็มเม็ดเต็ม
หนวย ทานเทศนเหมือนกันเผ็ดรอนเทาไรธรรมะยิ่งมีแตเนื้อ ๆ ออกมาเลย มันถึงใจ ๆ 

พวกเขาไมรูภาษีภาษาเขาก็วาทานอาจารยมั่นดุ เราไดไปอยูนั้นแลวรูเรื่องรูราวทาน
แลวมันอบมันอุนมันอะไร ดุเทาไรมันยิ่งมันเขาไป เอ ทําไมเปนยังงั้น ซึ่งแตกอนกลัว
ทานจนตัวสั่น คร้ันนานเขา ๆ พอจิตกับธรรมคอยสนิทกันเขา ๆ เทาไรมันยิ่งดูดยิ่งดื่ม 
ทานดุเทาไรยิ่งมันเขาไปเลย เอ ชอบกล แตความระวังทานดวยอํานาจแหงความเคารพ
ในธรรมนี้มันเปน ระวัง ไมระวังไมได ไมใชไมกลัวแลวทะลึ่งนะ มันไมไดเปนอยางนั้น 
มันไมกลัวดวยความอบอุน ไมกลัวดวยความเชื่อสนิทพูดงาย ๆ นะ ดวยรสแหงธรรม
ของทานทําใหดื่ม ดุเทาไรมันยิ่งหวานยิ่งมันยิ่งซึ้งภายในหัวใจนั่นซี ไมกลัวเพราะเหตุ
นั้นเอง อยากฟงอยางนั้น 

เร่ืองความฉลาดแหลมคมภายนอกภายใน ผมยังไมเห็นใคร ไมไดประมาทครูบา
อาจารยองคใดนะ ไมไดมีใครเหมือนทานอาจารยมั่น ฉลาดแหลมคมพลิกหนาพลิก
หลังรอยสันพันคม ที่จะใหเปนประโยชนแกผูมาศึกษานี้ก็ โห ขอใหมีสติปญญาตั้งรับ
เถอะ จะสนุกตักตวงเอาเต็มกําลังนั่นแหละ เทศนแตละครั้งนี่อยางนอย ๒ ชั่วโมง ระยะ
ทานแกมาแลวนี่ประมาณ ๒ ชั่วโมง แตกรณีพิเศษนี้ ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมงจะวาไง 

เชนเทศน มาฆบูชา วิสาขบูชา พระมาเต็มไปหมด ทานตั้งใจสงเคราะหพระนะ ฟาดเสีย
จนตั้งแตเร่ิมแรกฟาดเสียจน ๖ ทุม ตั้งแต ๒ ทุมฟาดเสียจน ๖ ทุมกี่ชั่วโมง ไม ๔ ชั่วโมง
ไดยังไง มันก็แปลกนะนั่งนี่มันไมเคยพลิกตัว มันลืมไปหมดนั่นแหละ คือความเพลินใน



ใจ มันมีแตความรูกับธรรมสัมผัสกันยิบแย็บ ๆ มีเทานั้น รางกายก็เหมือนไมมีเลยแลว
มันจะเอาความเจ็บปวดมาจากไหน นั่งเหมือนหัวตอจิตมันดื่มอยูภายใน 

ทานเทศนคร้ังสุดทายนั่นก็ ๔ ชั่วโมงเหมือนกันพระเลาใหฟง อันนี้ผมไมลืมนะ หลังจาก
นั้นก็ไมเทศนอีก ก็แบบทานเทศนที่วัดเจดียหลวง ๓ ชั่วโมง เทศนวิสาขบูชา ผมก็ไปถึง
ใหม ๆ ทานมาถึงกอนผม ๒ วันหรือ ๓ วันผมก็ไปถึง ทานปวยอยูที่ปาเปอะ ทานออก
มาครั้งนั้นรับนิมนตทานเจาคุณอุปชฌายะเรานี่ ทานออกมาเพราะนัดกันแลวเดือนนั้น 
ๆ ระยะนั้น ๆ ใหมาทานก็ออกมา มีทานอาจารยอุนกับคุณนายทิพยภรรยาของผู
บังคับการตํารวจ ทุกวันนี้เรียกผูกํากับ มานิมนต ทานอาจารยอุนไปรับทานมา 

ผมก็อยูนั้นเวลาทานเทศน แตกอนไมมีรถนี่ เทศนอยูวิหารใหญ ทางรถผานหนาวัดจน
เขาแตกตื่นเขามาดูเขาวาพระทะเลาะกัน มาดูก็เห็นทานอาจารยมั่นเทศนอยูบน
ธรรมาสน นั่นละขนาดนั้นละทานเทศน เปรี้ยง ๆ เอาอยางถึงเหตุถึงผล แตเราก็เพลินไป
ดวยความเลื่อมใสทานนะ จะใหรูเร่ืองรูราวในเรื่องทานเทศนเร่ืองวิถีจิตวิถีอะไรก็ไมคอย
รูเร่ือง แตมันเพลินดวยความเชื่อทานความเลื่อมใส วาเราเกิดมาไมเสียชาติไดพบทาน
อาจารยมั่นที่รํ่าลือมานาน ครูบาอาจารยองคไหนที่เคยไปอยูกับทานมาแลวมาพูดเปน
เสียงเดียวกันหมดไมเปนอื่น วาทานอาจารยมั่นคือพระอริยบุคคล เราก็ยิ่งอยากจะ
ทราบ อริยบุคคลชั้นไหนมันก็หลายชั้นนี่นะอริยบุคคล อรหันตนั่นแหละวางี้เลย อรหัต
บุคคลวางี้ มันก็ยิ่งซึ้งนะซี 

เวลาไปถึงใหม ๆ ทานไปบิณฑบาตสายไหน ๆ สอบถามไดความวา ทานออกไปนี่แลว 
ทานบิณฑบาตแลวกลับมานี้ เราบิณฑบาตแตเชาบาง ธรรมดาทานไปสาย ๆ แหละ 
ทานกลับมาสาย ๆ เราบิณฑบาตแตเชากลับมาก็เตรียมทา คอยดูทาง เรายังไมเห็น 
เดี๋ยวพระมาบอกวามาแลว นูน ๆ กําลังเขากําแพงวัด เราก็ปุบเขาในหองเลย มันมีชอง
อยูไมลืมนะ เขาไปในหองแลวดู.... เหมือนไกปานะคลองแคลว ตาแหลมคม ทานเดิน
มา เราก็ดู... ฟงดวยความสนใจดูดวยความเลื่อมใสนี่มันซึ้งจริง ๆ ไมลืมนะ โอย เราไม
เสียชาติเปนมนุษย แตทานจะเห็นเรายังไงก็ไมรูนะ เราหากเปนบาดูแบบบาเรานั่น
แหละ 



เวลาทานเทศนพอเทศนจบลงแลวลงจากธรรมาสนแลว ทานเจาคุณแตกอนเปนเจา
คุณราชกวี สมเด็จวัดพระศรีมหาธาตุ บอกวา ทานอาจารยวันนี้เอาใหญเลย วางั้น
นะ เทศนซ้ําเฒาทานวางี้ ซ้ําความแกความเฒาตอไปจะไมไดมาเทศนอีก นั่นฟงซิ
ปญหาทาน มีปญหาอยูนะนั่น เทศนซ้ําเฒาหรอกตอไปจะไมไดมาเทศนอีก วาอยางงี้
นะ แลวทานไดคืนไปเทศนอีกเมื่อไร ก็เปนครั้งสุดทาย พูดงาย ๆ วาเปนครั้งสุดทาย 

เทศนที่หนองผือเหมือนกัน เราก็พูดกับทานอยางชัดเจนกอนที่จะลาทานไปเที่ยว มา
ทางวาริชภูมินี่เรา อําเภอวาริชภูมิไปหาหนองผือทางตั้งพันกวาเสน ทานก็ถามจะไป
ทางไหน วาจะไปทางถ้ําพระทางโนนทางบานตาดภูวง ทานเคยไปหมดแลวแหละเหลา
นี้ พอพูดถึงนี้ก็ไปสัมผัสเรื่องเสือละที่นี่นะ คือทานกับทานอาจารยเสารไปอยูที่ชายภู
เขา ทางนี้มันแคบ ๆ อยางนี้นะ น้ําไหลมานี่ เขาวาจะไปกั้นชลประทาน ทานก็อยูตีนเขา
ทางนั้น นั่งภาวนาอยูเดือนหงาย ๆ ทานอาจารยเสารทานอาจารยมั่นทานไปดวยกัน 
องคเหลานั้นผมจําไมไดผมจําได ๒ องคนี่ 

ทานกําลังนั่งภาวนาเงียบ ๆ อยูตีนเขา ก็อาศัยบิณฑบาตบานตาดภูวงนั่นแหละ หาง
จากนั้นไปประมาณสักกิโลกวา จากตีนเขานั้นไปถึงบานตาดภูวงอยูกลางทุง บานก็
ประมาณสัก แตกอนคงจะไมมากแตระยะผมไปประมาณสัก ๕๐ - ๖๐ หลังคาเรือน
เทานั้น แตบริเวณทํานามีเยอะนะ นาเขาดี ทานก็ไปอยูตีนเขานั้นภาวนา ประมาณสัก 
๓ ทุมทานนั่งภาวนาอยูที่นั่น ทานนั่งแตวันนะ พอมืดออกจากทางจงกรมแลวทานก็นั่ง
พักใหสบาย ๆ นั่งภาวนา ที่นี่เสือมา มันแอบเขามาดูนะเขามาดูถึงมุงนี่นะ 

ทีนี้เดือนหงายซิมันก็มองเห็นละซี มันเหยียบไมหักดังกร็อบหนึ่งพอผิดสังเกตทานวา ไม
เล็ก ๆ ขนาดนั้นละมันดอมเขามา คอยดอมเขามาทานวา พอไมหักพับเราชําเลืองไปดู
เห็นกําลังดุมมาเหมือนกับแมว ทานก็นั่งดูอยู ทานไมไดบอกวาทานกลัวไมกลัวนะ จน
กระทั่งถึงมุง ไมเล็ก ๆ หัก มันเบาขนาดนั้นนะเสือเวลามา แตไมหักผิดสังเกต ทาน
กําลังจะออกจากที่แลวทานวา ทานก็ชําเลืองดูเพราะมันอยูขาง ๆ เฉียงทางหนา ถาทาง
มองไปอยางนี้มันอาจจะมองเห็นทานก็ได แตนี้ทานไมไดมองไปนั้น ลืมตาไวเฉย ๆ 



เมื่อเห็นกําลังมันดุม ๆ เขามา มาถึงมุงมาจออยูนี้ เสียงไมไดยินมันนะ เสียงสูดดมอะไร
ก็ไมไดยิน จากนั้นมันก็ถอยออกไป ถอยเรื่อย ๆ ไปเลย ขําดีทานวา มันมาดมกลิ่นดูก็รู
วาคนใชไหมละ ทีแรกมันสงสัยเพราะเอามุงลง คนมองไปนอกมุงเดือนหงายมันก็เห็น
ชัดละซี เพราะตาคนมันตาปญญา ตาสัตวไมใชตาปญญา ถาไมกระดุกกระดิกมันไม
เห็น คนไมกระดุกกระดิกมองเห็นกันก็รู พอมองเห็นก็รูทันทีเพราะปญญา สมมุติวาคน
ยืนอยูนิ่ง ๆ มองไปดูก็รูวาคนยืนนิ่ง ถาสัตวไมเห็นนะถาคนไมกระดุกกระดิกไมเห็นไมรู
เพราะไมมีปญญา เราก็ไปพักอยูที่นั่น 

กอนจะไปทานก็ใหปญหาถึง ๔ ขอผมไมลืมนะ เพราะตามธรรมดาผมขึ้นไปหาทานไม
คอยครองผาแหละ เพราะไมมีผูมีคน ก็มีแตพระแตเณรในวัด ไมมีใครไปยุงกวนสงบ
สงัด ตอนเชาจะไปหาทานฉันจังหันเสร็จแลวก็ขึ้นไปมีแตผาอังสะ เพราะทานก็ไมไดถือ
อะไรนี่มีแตพวกกันเอง วันนั้นผมครองผาไปพอขึ้นไป จะไปที่ไหนนี่ ทานวาอยางนั้นนะ 
เราก็เฉยไมรูจะวาไง ขึ้นไปกราบแลวทานก็คุยไป ไมไดปรารภถึงวาเราจะไปไหนมาไหน
เลย สักครูทานก็ปรารภมา ถาอยูก็ไดกําลัง ไปก็ไดกําลัง อยูก็ดี ถาอยูไมไดกําลัง ไปได
กําลัง ไปก็ดี พอทานเปดโอกาสอยางนั้น ทีแรกไม 

ทานพูดของทานไปเรื่อยเปนนานแลวก็เปดโอกาสใหอยางนี้ละ เราก็กราบเรียนถามถึง
เร่ืองการงานภายในวัด ถามีอะไรที่จะจัดจะทํากระผมก็จะไดชวยหมูเพื่อนทําใหเสร็จ
เรียบรอยทุกอยาง หากวาไมมีอะไรก็อยากจะกราบนมัสการปรึกษาพอแมครูอาจารยไป
ภาวนาสักชั่วระยะหนี่ง ทานถามจะไปทางไหนละ คราวนี้คิดวาจะไปไกลหนอย คือตาม
ธรรมดาผมไมคอยไปไกล ไปประมาณสัก ๒๐-๓๐ กิโลเทานั้นละ ๔๕ กิโล คราวนี้จะไป
ไกลหนอยไปทางอําเภอวาริชภูมิ เออ ดี ทางโนนก็ดีทานวา สงบสงัดดี มีแตปาแตเขาทั้ง
นั้นแหละทานวา แลวไปกี่องคละ ผมคิดวาจะไปองคเดียว เออดีละไปองคเดียว ทานก็ชี้
ไป ใครอยาไปยุงทานนะ ทานมหาจะไปองคเดียว 

ทีนี้เวลาจะไปก็ จําไดวาเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ําผมไมลืมนะ กอนจะไปก็ กระผมไปคราวนี้คง
จะไมไดกลับมารวมทํามาฆบูชาคราวนี้ เราก็วาอยางงั้น ไป ๙ วัน ๑๐ กันกลับมาทาง
มันไกลนี่ เดินดวยเทาทั้งนั้นแหละ เออ บูชาคนเดียวนะ มาฆบูชาคนเดียวจริง ๆ นี่ ทาน



วาอยางนั้นแลวชี้เขาตรงนี้นะ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เปนมาฆบูชาทั้งนั้นแหละ 
เอาตรงนี้นะ จากนั้นก็ไป ทีนี้พอถึงวันมาฆบูชาสาย ๆ หนอยประมาณสัก ๑๑ โมง 

ทานถามพระ ทานมหาไมมารึ เห็นทานมหาไหม พระวาไมเห็น ไปไหนกันนา พอบาย ๒ 
โมง ๓ โมงเอาอีกถามอีก ตกเย็นเขามาอีกถามอีก เอ มันยังไงทานมหาไปยังไงนา 
เหมือนกับวาทานมีความหมายของทานอยูในนั้น เหมือนกับวาทานจะเทศนใหเต็มที่ 
เพราะทานจะปวย กอนนั้นทานไมไดปวยนี่นะ แตทานทราบของทานไวแลวเรื่องเหลานี้ 
ตอนที่เราจะลาทานไปทานก็ดี ๆ อยูนี่ พอถึงเวลาทานลงมาศาลา หันหนาปุบมา หือ 
ทานมหาไมไดมารึ ไมเห็นใครก็วาอยางงั้น เอ มันยังไงนา 

ทานมหานี่ยังไงนาวาอยางนี้ แปลก ๆ อยู ทั้ง ๆ ที่ไดตกลงเรียบรอยแลว ทานมีอะไรของ
ทานอยู แลวทานก็เทศนตั้งแตนั้นจนกระทั่งถึงหกทุม ฟาดวันมาฆบูชานี้ โอย เอาอยาง
หนักเทียวนะ ๔ ชั่วโมง ตั้งแต ๒ ทุมถึง ๖ ทุมเปง เทศนจบลงแลว โอย เสียดายทาน
มหาไมไดมาฟงดวยนะ วาอีกนะซ้ําอีก ก็เหมือนอยางวาเทศนคร้ังสุดทาย จากนั้นมา
ทานไมไดเทศนอีกเลยนะ 

พอเดือน ๔ แรมค่ําหนึ่งผมก็มาถึง ผมไปเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ํา ถึงเดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ําก็เปน 
๑ เดือน พอดีเดือน ๔ แรม ๑ ค่ําผมกลับมา ผมจําไดแตขางขึ้นขางแรมจําวันที่ไมได 
เหตุที่จะจําไดก็เพราะวา พอผมขึ้นไปกราบทานตอนบาย พอทานออกจากที่แลวผมก็
ขึ้นไปกราบ มันยังไงกันทานมหานี่ ทานวาอยางนี้ เทศนเสียจนฟาดินถลมก็ไมมาฟงกัน 
นี่เราถึงไดยอนพิจารณา ออ ที่พระทานเลาใหฟงอยางนั้นอยางนี้เปนเพราะเหตุนี้เอง 
เทศนเสียจนฟาดินถลม นี่ผมเร่ิมปวยแลวนะ เร่ิมปวยมาตั้งแตวานซืนนี้ นั่นทานวา 

 


